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QUESTÕES

Pode a informação que nos diz respeito ser 
manipulada? Estar errada?

Onde está toda a informação que foi criada 
sobre a nossa saúde?

É a informação sobre os produtos e serviços 
rigorosa e transparente?

O GAN e a APDSI, com esta intervenção, procuram 
ajudar a formular respostas a estas e outras questões
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INTRODUÇÃO

OBJECTIVO
Dar a conhecer o contributo da APDSI para a 

elaboração de uma Carta dos Direitos do Cidadão na 
Sociedade da Informação

TÓPICOS
Sociedade da Informação
Cidadania na Sociedade da Informação
Direitos do Cidadão na Sociedade da Informação
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SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

SOCIEDADE EM MUDANÇA
Construção crescente de sistemas de informação
Globalização da economia

CARACTERIZADA PELA SUA INFORMATIZAÇÃO E 
INTEGRAÇÃO

Computadores
Redes
Integração económica, social e política

Exemplos
Negócio e comércio electrónicos
Governo electrónico
Informações sobre os cidadãos nas Bases de Dados das empresas e da Administração Pública
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CIDADANIA NA SOCIEDADE DA 
INFORMAÇÃO

A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO TEM UM GRANDE IMPACTO NO 
CONCEITO DE CIDADANIA

A informação e a comunicação ganham uma importância crescente bem como a 
possibilidade de ‘info-exclusão’

Exemplos: Informação disponível na Internet, mas, incapacidade de muitos cidadãos para adquirirem  os meios de 
acesso à Internet

Alteram-se as estruturas de poder e da democracia e as formas de participação política
Exemplos: As entidades (empresas, organismos, partidos políticos) que podem recorrer mais às tecnologias da 
informação e comunicação têm vantagens; Voto electrónico;…

Modificam-se as estruturas e os conteúdos do ensino, os sistemas de saúde e os 
processos de justiça

Exemplos: Ensino electrónico; Interoperabilidade dos sistemas de informação da saúde; Testemunhos 
transmitidos por videoconferência

As actividades económicas relacionadas com a informação ganham uma importância 
crescente, revolucionando os processos de produção e de distribuição da riqueza aos 
cidadãos

Exemplos: Investimento no desenvolvimento de sistemas de informação; Aumento da percentagem dos activos e 
do valor acrescentado das actividades de informação e diminuição da percentagem dos activos e valor 
acrescentado das actividades industriais
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DIREITOS DO CIDADÃO NA 
SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

DIREITOS DE CARÁCTER GERAL

DIREITOS FUNDAMENTAIS RESPEITANTES À
INFORMAÇÃO

DIREITOS POLÌTICOS

DIREITOS SOCIAIS

DIREITOS ECONÓMICOS
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DIREITOS DE CARÁCTER GERAL

I. Direito à Liberdade, à Segurança e à Privacidade
“Todas as pessoas têm direito à liberdade e à segurança” e “ao 
respeito pela sua vida privada e familiar, pelo seu domicílio e 
pelas suas comunicações”

II. Direito à Inclusão
Todos os cidadãos têm direito aos benefícios da sociedade da 
informação. 

Para tal, devem poder dispor de meios para aceder, através dos 
múltiplos canais disponíveis, aos sistemas de informação que lhe 
garantam os direitos fundamentais previstos na Constituição da 
República Portuguesa, na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia e noutras declarações e pactos que defendam os 
direitos humanos

Os cidadãos com deficiência, não podem ser discriminados, 
devendo ser garantida a sua integral inclusão na sociedade da 
informação
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DIREITOS FUNDAMENTAIS 
RESPEITANTES À INFORMAÇÃO

III. Direito à Titularidade da Informação
Os cidadãos têm direito à titularidade dos dados e informação de 
carácter pessoal que lhes digam respeito

IV. Direito à Invocação da Informação
Todo o cidadão tem direito a invocar ou recorrer à informação de que 
è titular, sempre que o considere necessário

V. Direito à Validação e Correcção da Informação
“Todos os cidadãos têm o direito de acesso aos dados 
informatizados que lhe digam respeito, podendo exigir a sua 
rectificação e actualização, e o direito de conhecer a finalidade a que 
se destinam nos termos da lei”

VI. Direito à Protecção de Dados e Informação Pessoais
“Todas as pessoas têm direito à protecção dos dados de carácter 
pessoal que lhes digam respeito”
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DIREITOS POLÍTICOS
VII. Direito à Informação para o Exercício da Cidadania

Todo o cidadão tem direito de dispor da informação essencial 
para a sua acção como cidadão

VIII. Direito de Utilização dos Meios de Acesso à
Informação

Os cidadãos têm direito à utilização das tecnologias da 
informação para melhor acederem à informação e ao 
conhecimento políticos e para reforçarem o seu envolvimento 
nos processos democráticos

IX. Direito de Participação
Os cidadãos têm direito à promoção das suas opiniões políticas 
e à discussão democrática, isto é, à participação política, 
através de meios automáticos
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DIREITOS SOCIAIS
X. Direito à Educação

Os cidadãos têm direito a um ensino adequado às necessidades da 
sociedade da informação

XI. Direito à Saúde
Os cidadãos são os titulares da informação sobre a sua saúde e têm o 

direito a sistemas de saúde, interoperáveis com base na utilização das 
tecnologias de informação, de qualidade certificada, e integrados por 
profissionais qualificados
Os cidadãos têm direito a conhecer os registos de doença que lhes 

digam respeito, bem como as comunicações que deles são feitas entre os 
vários actores dos sistemas de saúde
Os cidadãos têm direito à segurança e à confidencialidade dos registos 

médicos que lhe digam respeito, existentes em suportes informáticos e 
não informáticos, em todas as fases do processamento da informação
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DIREITOS SOCIAIS
XII. Direito à Justiça

Os cidadãos têm direito a um «elevado nível de protecção 
num espaço de liberdade, de segurança e de justiça»
Os cidadãos têm o direito a uma justiça célere, independente 
e imparcial

Na sociedade da informação a celeridade da justiça é
garantida através dos sistemas de informação que 
suportam os processos de justiça

Os cidadãos têm o direito de exigir a rectificação dos dados e 
das informações a seu respeito, sempre que exista erro, de 
facto ou de direito, e de recorrer para o órgão jurisdicional ou 
qualquer outra entidade competente para fazer valer os seus 
direitos
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DIREITOS ECONÓMICOS
XIII. Direito à utilização de meios electrónicos para 

acesso à informação
Os cidadãos têm direito, na sociedade da informação, à utilização de 
meios electrónicos e/ou informáticos para melhor poderem aceder à
informação sobre produtos e serviços e sobre os processos 
económicos e sociais

XIV. Direito à informação rigorosa e transparente
Os cidadãos têm direito a uma informação rigorosa e transparente 
sobre os produtos e serviços e sobre os mecanismos de poupança e 
de crédito

XV. Direito à protecção de publicidade abusiva não 
solicitada
Os cidadãos têm o direito de serem protegidos da publicidade directa 
abusiva não solicitada, transmitida em forma digital
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DIREITOS ECONÓMICOS

XVI. Direito à formação e à obtenção de qualificações
Os cidadãos têm direito à formação e à obtenção das 
qualificações em tecnologias da informação compatíveis com 
as exigências dos postos de trabalho crescentemente 
informatizados, nomeadamente para o exercício das 
actividades de tele-trabalho

XVII. Direito à segurança das transacções económicas
Os cidadãos têm direito à segurança das transacções 
económicas efectuadas com recurso a meios informáticos
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RECOMENDAÇÕES

1. Que a Assembleia da República promova estudos e discussões sobre o 
assunto, tanto genéricos como especializados, cobrindo aspectos 
constitucionais e jurídicos, visando estabelecer o contexto legislativo 
adequado, em extensão e em tempo.

2. Que a Administração Pública promova e implemente melhores práticas, 
constituindo-se ela própria como base para a experimentação de 
normativos e soluções jurídicas e tecnológicas nestes domínios.

3. Que as associações empresariais e as organizações políticas, sociais e 
culturais promovam estudos e implementem iniciativas nestes domínios, 
quer no que se refere à relação das próprias empresas e organizações 
com a informação, quer no que se refere aos direitos e aos deveres dos 
cidadãos face à informação.
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